
ʺʩʰʫʥʺʡ�ʤʮ 

פעילה :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʱʥʨʨʱ

חיצוני - מגזר עסקי :ʺʩʰʫʥʺ�ʸʥʷʮ

:ʺʩʰʫʥʺ�ʢʥʸʩʣ

תוכנית חינוכית :ʢʥʱ

לימודי :ʩʦʫʸʮ�ʭʥʧʺ

פיתוח חשיבה | טיפוח מיומנויות למידה | ליקויי למידה והפרעות קשב :ʩʸʷʩʲ�ʠʹʥʰ�ʲʥʶʷʮ

שיטה נוירוקוגניטיבת החל ממוכנות לכיתה א' ועד בוגרים ומבוגרים, המשלבת תרגול תנועתי, חושי, קוגניטיבי 
ליצירת תשתית המאפשרת הטמעה של מיומנויות למידה ופיתוח יכולות למיקוד וויסות קשב וריכוז. המבוססת על 

עקרונות הפלסטיות של המוח הקנייה והטמעת כלים מערכתיים-תשתית ללמידה ולמצוינות. 
המיקוד- אימון מסלולים נוירולוגיים נדרשים ללמידה. הבנת העקרונות, התנסות, הטמעה: תרגילי אימון מיומנויות 

קוגניטיביות אצל מי שמתקשה ומי שרוצה לשפר 
מיומנויות הקשורות ללמידה; לחשיבה; לסוגי זיכרון ולתהליכי זיכרון ומיומנויות מוטוריות; תרגילי תקשורת 

יעילה-תאום וסנכרון אזורי המוח המשמעותיים ללמידה; 
אופני שיפור תאום בין ושל מערכות תנועה, ראיה ושמיעה והמערכת הווסטיבולרית. שליטה, חיזוק, מיקוד, ויסות 

וחלוקת קשב. פיתוח וביסוס התפישה הדו מימדית -יצירת מסלולים מוחיים ספציפיים. תרגול חשיבת רצף - פיתוח 
רצף בקריאה, תפישה מתמטית, יכולות סדר וארגון. פיתוח יכולות הבעה ותקשורת בין אישית, אסטרטגיות שליטה 

במתח, ניהול זמן מודעות עצמית.

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʩʶʮʺ

יצירת תשתית המאפשרת הטמעה של מיומנויות למידה ופיתוח יכולות למיקוד וויסות קשב וריכוז :ʤʩʸʷʩʲʥ�ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʹ�ʺʩʦʫʸʮʤ�ʤʸʨʮʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʠ�ʧʺʩʴʹ�ʳʥʢʤ

גוף חיצוני :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ

יוזמים - ברק בן שמחון ונילי רביב; יועצות פיתוח - דר' פביאן ביטן וענת קאהן :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʭʩʴʺʥʹ

לא :ʣʸʹʮʤ�ʩʥʥʩʬʡ�ʺʩʰʫʥʺʤ

:ʣʸʹʮʡ�ʸʹʷʤ�ʺʣʩʧʩ

ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʣʲʥʩʮ�ʩʮʬ

ילדי הגן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ז' | ח' | ט' | י' | י"א | י"ב | צוותי חינוך :ʪʩʬʤʺʡ�ʭʩʴʺʺʹʮʤ�ʭʩʣʮʥʬ�ʺʡʫʹ

בנים | בנות :ʸʣʢʩʮ

כלל התלמידים | מתקשים לימודית | מתקשים התנהגותית | מצטיינים | מחוננים | בעלי צרכים מיוחדים | עולים  | כלל 
ההורים | צוות חינוכי | רקע סוציו-אקונומי נמוך | ילדים ונוער בסיכון | מתקשים מוטורית | לקויות למידה והפרעות קשב

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʲʥʴ�ʯʤʡ�ʺʥʩʱʥʬʫʥʠ�ʯʥʩʴʠ

במהלך שעות הלימודים | לאחר סיום שעות הלימודים | במהלך חופשות | בימים מרוכזים | בזמנים ייחודיים :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʲʶʡʺʮ�ʥʡ�ʯʮʦʤ

פרטני | קבוצתי | בהתאם להחלטת המוסד החינוכי :ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʴʺʺʹʮʤ�ʤʶʥʡʷ�ʬʣʥʢ

בהתאמת התוכנית לצרכי המוסד החינוכי | ביישום התוכנית | במפגשים צוותים | בפיתוח מקצועי | תאום בין צוות 
המוסד למפעילי התוכנית

:ʩʫʥʰʩʧʤ�ʺʥʥʶʤ�ʳʥʺʩʹ�ʯʴʥʠ

מחוז ירושלים | מחוז צפון | מחוז חיפה | מחוז מרכז | מחוז תל-אביב | מחוז דרום | חינוך התישבותי | מחוז מנח"י :ʺʥʦʥʧʮ�ʩʴʬ�ʳʣʤ�ʺʱʩʸʴ

יהודי | ערבי | דרוזי | בדואי | צרקסי :ʸʦʢʮ

ממלכתי | ממלכתי דתי | חרדי :ʧʥʷʩʴ�ʢʥʱ

תשע"ט - 2019 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʧʺʤ�ʺʰʹ

נדרש שאנשי צוות בעלי ת. הוראה בהעדפה לחנ"מ ויועצים חינוכיים- ילמדו את השיטה.  :ʺʥʴʸʨʶʤ�ʩʠʰʺ

התקיימה הערכה פנימית ע"י צוות המוסד החינוכי | התקיימה הערכה פנימית ע"י הגוף המפעיל | התקיימה 
הערכה פנימית

:ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʫʸʲʤ

:ʤʣʩʧʩʤ�ʢʩʶʰ

עמוד 1 מתוך 3מינהל תקשוב ומערכות מידע

22/08/2019 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣשיטת רביב - פיתוח כישורי למידה וקשב

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ6329

כא אב תשע"ט



רגיל | מיוחד :ʪʥʰʩʧ�ʢʥʱ

התוכנית איננה שייכת למסגרת :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʫʩʩʹ�ʤʩʬʠ�ʺʸʢʱʮʤ

עמוד 2 מתוך 3מינהל תקשוב ומערכות מידע

22/08/2019 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣשיטת רביב - פיתוח כישורי למידה וקשב

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ6329

כא אב תשע"ט



ʭʩʹʸʣʰ�ʭʩʡʠʹʮ
:ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʫʸʣʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

20 :ʺʩʰʫʥʺʬ�ʤʶʷʮ�ʣʸʹʮʤʹ�ʤʠʸʥʤ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

60 :ʺʥʥʶʤ�ʬʹ�ʩʲʥʶʷʮ�ʧʥʺʩʴ�ʺʥʲʹ�ʸʴʱʮ

₪ 490 :(ʧ�ʹʡ��ʭʩʴʱʥʰ�ʭʩʡʩʫʸʥ�ʣʥʩʶʬ�ʡʩʶʷʺ

1 :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʺʬʲʴʤʬ�ʭʩʹʸʣʰʤ�ʭʩʸʣʧʤ�ʸʴʱʮ

שנה אחת :ʹʸʣʰʤ�ʺʥʸʹʷʺʤʤ�ʪʹʮ

מדריכי הגוף המפעיל | מורים/רכזים/יועצים מצוות בית הספר :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʩʫʩʸʣʮ

צוות ההנהלה | הצוות החינוכי (מורים, גננים, יועצים וכו) :ʺʥʥʶʤ�ʯʩʡʮ�ʭʩʫʸʣʥʮʤ

אתר אינטרנט | חומרי העשרה | ליווי והדרכה | השתלמות | סרטים | משחקים | גמישות בהתאמת 
התוכנית | ציוד דיגיטלי

:ʺʩʰʫʥʺʤ�ʬʩʲʴʮ�ʩ�ʲ�ʭʩʰʺʩʰʤ�ʭʩʡʠʹʮ

כן :ʺʩʴʱʫ�ʺʥʬʲʡ�ʤʫʥʸʫ�ʺʩʰʫʥʺʡ�ʺʥʴʺʺʹʤʤ

ʤʰʥʸʧʠ�ʤʰʹʡ�ʺʥʬʩʲʴ�ʳʷʩʤ
 :ʺʥʩʥʹʸ�ʸʴʱʮ  2 :ʸʴʱʤ�ʩʺʡ�ʸʴʱʮ  :ʭʩʣʬʩʤ�ʩʰʢ�ʸʴʱʮ

מוסדות חינוך ממליצים

דוא"ל איש הקשר במוסד איש הקשר במוסד שם ישוב מוסד שם מוסד סמל מוסד
lioragol3@hinuchm.k12.il אורנה  אגיב נוף הגליל יגאל אלון 242073

marian.natcho@gmail.com גלי אביב כפר כמא חט"ב אדיגה כפר קמא 841155

ʳʱʥʰ�ʲʣʩʮ

בן שמחון ברק :ʯʥʢʸʠʤ�ʭʹ

עוסק פטור    :ʯʥʢʸʠʤ�ʢʥʱ ********     :ʯʥʢʸʠʤ�ʸʴʱʮ

:ʯʥʢʸʠʤ�ʺʸʨʮ

050-8257700      :ʸʹʷʤ�ʹʩʠ�ʯʥʴʬʨ�ʸʴʱʮ ברק בן שמחון :ʯʥʢʸʠʡ�ʸʹʷʤ�ʹʩʠ

barakbs34@gmail.com :ʸʹʷʤ�ʹʩʠ�ʬ�ʠʥʣ

https://shitat-raviv.co.il/ :ʺʩʰʫʥʺʤ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʯʥʢʸʠʤ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʸʠʨʱʣʩʩʢʡ�ʸʺʠ�ʺʡʥʺʫ

:ʺʥʸʠʤʥ�ʺʥʸʲʤ

עמוד 3 מתוך 3מינהל תקשוב ומערכות מידע

22/08/2019 :ʤʷʴʤ�ʪʩʸʠʺ מדינת ישראל, משרד החינוך
המינהל הפדגוגי, היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות

:ʺʩʰʫʥʺ�ʩʨʸʴ�ʧʥʣשיטת רביב - פיתוח כישורי למידה וקשב

:ʺʩʰʫʥʺ��ʸʴʱʮ6329

כא אב תשע"ט


